Prof. Mahmoud Galal El-Din Suleiman
Volume (5) No. (4) 2022

 والمحتوى مدخل لتطوير برامج تعليم العربية للناطقين بغيرها،تكامل اللغة

 حممود جالل الدين سليامن.د

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.5.4.2
69
International Journal of Research in Educational Sciences

د .حممود جالل الدين سليامن
املجلد ( )5العدد (2022 )4م

تكامل اللغة ،واملحتوى مدخل لتطوير برامج تعليم العربية للناطقني بغريها
د .حممود جالل الدين سليامن
أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية ،كلية الرتبية ،جامعة دمياط ،مرص
mahmoud_galal@ymail.com

قدمت للنرش يف 2022/4/15

قبلت للنرش يف 2022 /9 /3

امللخص :يعد التعلم املتكامل للغة واملحتوى Content and Language Integrated

منهجا يتعلم فيه الدارس موضوعً ا ولغة ثانية يف الوقت نفسه .فيمكن
)Learning (CLIL
ً
تدريس مقرر العلوم -عىل سبيل املثال -للدارسني باللغة العربية ،ويف هذه احلالة لن يتعلموا
أيضا املفردات واملهارات اللغوية ذات الصلة .ويمكن حتديد
فقط عن العلوم ،بل سيكتسبون ً
اإلشكالية يف كيفية تنظيم الدروس والوحدات الدراسية إلحداث التكامل يف حمتوى الدرس
مع اللغة ،حيث يتم من خالل اللغة نقل املعلومات املرتبطة باملحتوى ،وفهمها ،وتوظيف اللغة
استقباال ،وإنتاجا.
وإلحداث التكامل بني اللغة واملحتوى والثقافة يمكن السري يف اجتاهني متتاليني ،أو متوازيني:
األول :تطوير درس واحد اآلخر :تطوير وحدة يف جمال أكاديمي واحد .ويمكن استخدام
جمموعة من االسرتاتيجيات جلعل اللغة والثقافة واملحتوى مفهو ًما متكامال ،منها :اختيار املواد
التعليمية بنا ًء عىل معرفة الدارسني السابقة .وإعداد الدارسني للتفسري من خالل إثارة اهتاممهم
بموضوع الدرس .وتقديم املفردات واملفاهيم األساسية للدارسني قبل تفاعلهم مع املواد.
و إجراء تنبؤات وتقديم دعم غري لغوي للمعنى ،والعمل مع النصوص عدة مرات باستخدام
مهام تفسريية خمتلفة تركز انتباه الدارسني عىل اللغة أو الثقافة أو املحتوى.
الكلامت الداللية :التعلم املتكامل ،تكامل اللغة واملحتوى ،تعليم العربية للناطقني بغريها
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Abstract: Content and Language Integrated Learning (CLIL) is a curriculum in which
the learner learns both a subject and a second language at the same time. For example,
a science course can be taught to learners in Arabic. Hence, in this case they will not
only learn about science but will also acquire relevant vocabulary and language skills.
The problem can be identified in how lessons and units are organized to integrate the
content of the lesson with the language. Language helps in transmitting, understanding,
and employing information related to the content in receiving or producing the
language. To integrate language, content, and culture, it is possible to go in two
consecutive or parallel directions: First: Developing a single lesson Other: Developing
a unit in one academic field A group of strategies can be used to make language, culture
and content an integrated concept, including: Select the educational materials based on
the previous knowledge of learners. - Prepare learners for interpretation by arousing
their interest about the topic of the lesson - introduce vocabulary and basic concepts to
learners before they interact with the material. - Make predictions and provide nonlinguistic support for meaning. Also, working with texts several times using different
interpretive tasks that focus the attention of learners on language, culture, or content.
Keywords: Content and Language Integrated Learning (CLIL), Learning Arabic to
Nonnative speakers, Integrated Learning.
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مقدمة
يعد التعلم املتكامل للغة واملحتوى Content and Language Integrated Learning

منهجا يتعلم فيه الدارس موضوعً ا ولغة ثانية يف الوقت نفسه .فيمكن تدريس مقرر
)(CLIL
ً
العلوم -عىل سبيل املثال -للدارسني باللغة العربية ،ويف هذه احلالة لن يتعلموا فقط عن العلوم،
أيضا املفردات واملهارات اللغوية ذات الصلة .ومن املهم مالحظة أن CLIL
بل سيكتسبون ً

ليست وسيلة لتبسيط املحتوى ،أو إعادة تدريس يشء يعرفه الدارس بالفعل بلغة جديدة ،بل
هي إطار تعليمي شامل .جيب أن تدمج فيه اللغة واملحتوى؛ من أجل أن يكون التعليم ناجحا،
ويتحدد النجاح عندما يتم تعلم كل من املوضوع واللغة.
ملن CLIL؟
يمكن لـ  CLILالعمل مع الدارسني من أي سن ،ويف أي مستوى ،طاملا يصمم الربنامج
حمتوى وأهدافا للغة واملحتوى ،مع وضع احتياجات الدارسني األكاديمية ،وقدراهتم،
ومستواهم التعليمي يف االعتبار.
ما الفوائد الرئيسة لـ CLIL؟
-

مدخل  CLILيقدم اللغة يف سياق طبيعي؛ فعندما يتم تدريس موضوع ما هبذه اللغة،
تتحقق أهداف تعلم املوضوعني كام أشارت نتائج الدراسات .وبام أن الدارسني لدهيم
سياق حقيقي لتعلم اللغة ،فإهنم غال ًبا ما يكونون أكثر حتفيزً ا للقيام بذلك ،حيث ال
يمكنهم احلصول عىل أقىص استفادة من املحتوى إال إذا فهموا اللغة من خالله.

 تركيز  CLILعىل املحتوى ،يضيف ُبعدً ا جديدا للتعلم اللغوي ،حيث تتاح فرصاأوسع للتفاعل بني الدارسني ،والتعاون بينهم ،من خالل معرفة كل منهم باللغة أو
املحتوى ،أو االثنني معا ،وهو أمر مفيد  -بشكل خاص  -يف املواقف التي يكون
الدارسون فيها غري متحمسني لتعلم اللغة.
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-

أيضا مستوى أعمق من االستيعاب  -حيث يتعرض الدارسون بشكل
تعزز ً CLIL
متكرر لوظائف اللغة ،واللغة األكاديمية ،وحيتاجون إىل إنتاج املعلومات واستدعائها،
مما يشكل سياقا وظيفيا الستعامل اللغة استقباال ،وإنتاجا.

-

تدريس العديد من املواد باللغة العربية ،جيعل الدارسني يتعرضون بشكل مكثف للغة،
مما يعني أن اكتساهبم للغة أرسع؛ حيث إن انغامسهم اللغوي يتحقق بصورة أكرب.

-

يشجع  CLILعىل تطوير مهارات القرن احلادي والعرشين ،بام يف ذلك القدرة عىل
التفكري النقدي ،واإلبداع ،والتواصل ،والتعاون.

ما حتديات CLIL؟
أيضا تطوير معرفتهم
نظرا ألن  CLILيركز عىل املوضوع ،فقد يتعني عىل معلمي اللغة ً
ً
اخلاصة باملواد اجلديدة من أجل التدريس بشكل فعال ،كام حيتاج املعلمون إىل أن يكونوا عىل
دراية كاملة بقدرات الدارس ومهارته واحتياجاته؛ لذلك من املهم التحقق من املفهوم
باستمرار ،ودعم املعارف للتأكد من تعلم اللغة واملحتوى.
كيف يمكن تطبيق CLIL؟
من املهم أن توجد إسرتاتيجية عند تطبيق  .CLILوهو أحد اإلجراءات الرئيسة ،فيجب
أن تركز االسرتاتيجية عىل إعطاء وزن متساو لكل من اللغة وحمتوى املوضوع ،وال ينبغي
معاملتهام كدرس لغة أو مادة يتم تدريسها باللغة اهلدف؛ لذا جيب أن تتضمن االسرتاتيجية
العنارص األربعة التالية:
أ-

املحتوى :متضمنا املعرفة واملهارات ،والفهم املتعلق بعنارص حمددة ملنهج درايس حمدد.

ب -التواصل :استخدام اللغة للتعلم يف أثناء تعلم املحتوى.
ج-

اإلدراك :تطوير مهارات التفكري التي تربط بني تكوين املفهوم واللغة.
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د-

الثقافة :من خالل التعرض لوجهات نظر بديلة ومفاهيم مشرتكة؛ تعمق الوعي
باللغة ،واملحتوى ،والثقافة.

اإلشكالية التي تتصدى هلا الورقة البحثية
تشري نتائج الدراسات إىل أنه من السهل متييز كيف ختتلف نتائج توظيف  CLILعن
التدريس التقليدي .وعىل الرغم من أن الدارسني يتعلمون مهارات اللغة العربية -االستامع
والتحدث والقراءة والكتابة  -ويتدربون عىل استخدام أنامط نحوية معينة ،ومفردات جديدة،
إال أن التكامل حيقق أكثر من ذلك بكثري :فالدارسون يستخدمون املحتوى األكاديمي ( علوم-
رياضيات -تاريخ – جغرافيا) كأساس موضوعي ( خصائص احليوانات -األعداد الفرية
والزوجية -غزوات الرسول – موقع اخلليج العريب) يعزز هذا التكامل املهارات اللغوية
األكاديمية ( التصنيف ،واملقارنة ،والتباين) التي تعترب بالغة األمهية لداريس اللغة العربية؛
ليكونوا قادرين عىل استعامل اللغة بفعالية يف الفصل الدرايس األكاديمي.
يتمثل األساس املنطقي لدمج اللغة وتعليم املحتوى يف تطوير مهارات االتصال
الشفوي من أجل مساعدة الدارسني عىل التحدث عن أنفسهم ،والتواصل مع أقراهنم
واملعلمني ،والعمل بشكل مناسب يف ممارسة اللغة .هذا التطوير ملهارات التواصل بني
األشخاص مهم ،لكنه ليس كافي ًا ،بل حيتاج إىل تزويد الدارسني بتعليامت ذات مغزى ،وذات
صلة يف جمال املحتوى والسياقات التي يعتمدون عليها يف بناء مهاراهتم اللغوية.
إن مهارات التواصل الشخصية األساسية هي أحد مكونات الكفاءة التواصلية ،ولكن
بالنسبة للدارسني الذين سيؤدون عمال أكاديميا باللغة العربية ،هناك حاجة إىل املزيد حتى
يتمكنوا من استخدام اللغة لقراءة كتب العلوم ،أو حل مسائل يف الرياضيات ،أو التفكري يف
دروس التاريخ وتقييمها .هذه املهارات األخرية ،التي يشار إليها باسم مهارات اللغة األكاديمية
املعرفية ،تستغرق وقتًا أطول للتطوير من مهارات التواصل بني الدارسني ،وحتتاج إىل أن يتم
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تدريسها جن ًبا إىل جنب معها باستخدام جماالت املحتوى األكاديمي كأساس لدرس اللغة ،ويف
أثناء التدريس يركز املعلم االنتباه عىل مهارات التفكري العليا مثل التحليل أو التوليف أو التنبؤ،
ويزود الدارسني بالتسميات اللغوية املناسبة واملصطلحات الالزمة لتسهيل الدراسة هبذه اللغة.
ويمكن حتديد اإلشكالية يف كيفية تنظيم الدروس والوحدات الدراسية إلحداث
التكامل يف حمتوى الدرس مع اللغة والثقافة ،حيث يتم من خالل اللغة نقل املعلومات املرتبطة
باملحتوى ،وفهمها ،وتوظيف اللغة استقباال ،وإنتاجا.
اخللفية النظرية
حيتاج الدارس إىل وفق هذا املدخل إىل:
أوالً :معرفة املفردات اخلاصة باملحتوى للموضوع الذي يتعلمونه ،مثل "التضاريس" أو
"اهلضبة" أو "املصب" أو "السهل الفييض" للجغرافيا أو "النسبة" أو "االنقسام" أو "كرس"
أو "عرشي" للرياضيات.
ثانيا :القواعد النحوية الالزمة للموضوع ،مثل فعل املايض البسيط ،أو أسامء اإلشارة.
ثالثا :تعلم اللغة التي سيحتاجون إليها لتنفيذ األنشطة يف أثناء الدرس ،مثل نوع اجلملة،
أخريا".
وعالمات التسلسل مثل "أوالً" أو "بعد ذلك" أو " ً
إلحداث التكامل بني اللغة واملحتوى والثقافة يمكن السري يف اجتاهني متتاليني ،أو متوازيني:
االجتاه األول :تطوير درس واحد
وعند التخطيط للدروس جيب حتديد:


مستوى الصف.



مستوى اللغة.



املوضوعات.



عنوان الدرس.
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كفاءات املحتوى الرئيسة.



املفردات األساسية.



املهارات :التفكري ،واللغة ،واملدرسة ،والتعامل مع اآلخرين ،ومهارات القراءة
والكتابة.



املواد املطلوبة.



األنشطة.



التقييم.



أنشطة الدعم.



متابعة األنشطة.



الواجبات املنزلية.

االجتاه الثاين :تطوير وحدة يف جمال أكاديمي واحد
يوفر هذا املستوى جهدً ا أكثر استدامة من درس واحد ،لكن النهج هو نفسه .فيمكن
تكييف أي وحدة يف الرياضيات ،أو الدراسات االجتامعية ،أو العلوم ،أو أي جمال حمتوى آخر
هبذه الطريقة .عىل سبيل املثال ،تعترب الوحدة اخلاصة بمشكالت الكلامت يف الرياضيات مثالية
للتكامل مع أهداف اللغة (مفاهيم مثل "أكرب من"" ،أرسع من") .كام جيب فحص أهداف
املحتوى لتحديد اهلياكل والوظائف اللغوية التي يمكن تدريسها أو تعزيزها يف الوقت نفسه،
وتتمثل امليزة يف تطوير سلسلة من الدروس بدالً من درس واحد فقط يف أنه يصبح من املمكن
بعد ذلك تصعيد اللغة التي يتم تدريسها ،والبناء من درس إىل آخر .بمعنى أنه يمكن تقديم
هيكل معني يف درس واحد ،ثم تعزيزه وتوسيعه يف دروس الحقة يف الوحدة.
إعداد الدروس وفق بروتوكول مراقبة التعليامت املحمية )Sheltered Instruction (SIOP

 Observation Protocolوفق اخلطوات التالية:
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املدخالت اإلسرتاتيجيات
املراجعة والتقييم

التفاعل

إعداد الدروس

املامرسة والتطبيق

بناء اخللفية املعرفية

تنفيذ االسرتاتيجية

شكل ( )1يبني خطوات إعداد الدروس وتنفيذها

وتفصيل تلك اخلطوات عىل النحو التايل:
إعداد الدرس :حيتوي كل درس من دروس عىل أهداف لغة وحمتوى وثقافة منفصلة ،ومرتبطة
باملنهج واملعايري ويتم تدريسها بشكل منهجي .خيطط املعلم لدروسه بعناية ،مع مفاهيم املحتوى
املناسبة ،واستخدام املواد التكميلية ،وتكييف املحتوى حسب احلاجة ،واألنشطة اهلادفة التي
تدمج املفاهيم مع املامرسة اللغوية.
بناء اخللفية  :ينشئ املعلم روابط واضحة بني املفاهيم اجلديدة والتعلم السابق ،وبني املفاهيم
وخربات الدارسني الشخصية .تساعد هذه الروابط عىل تنظيم املعلومات اجلديدة كجزء من
املعاجلة املعرفية ،وجيب أن يدرس املعلمون املفردات األكاديمية الرئيسة ،والتأكيد عليها بشكل
مبارش ،وتوفري الفرص ملتعلمي اللغة العربية؛ الستخدام هذه املفردات بطرق مفيدة.
املدخالت :خيتار املعلم الكلامت ،وحيدد مستوى تعقيد بنية اجلملة ً
وفقا ملستوى إتقان الدارسني.
يرش املهام األكاديمية بشكل واضح ،شفه ًيا وخط ًيا ،ويقدم نامذج وأمثلة ،وتتضمن الدروس
جمموعة متنوعة من التقنيات لتسهيل الوصول إىل التعليامت ،بام يف ذلك استخدام املرئيات
واألنشطة العملية والعروض التوضيحية واإليامءات ولغة اجلسد.
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االسرتاتيجيات  :الدروس تزود الدارس بالتعليامت ،وطريقة املامرسة مع جمموعة متنوعة من
اسرتاتيجيات التعلم .يدعم املعلم إيصال املعلومات اجلديدة يف أثناء توجيه الدارس إىل مستوى
أعىل من الفهم واملامرسة املستقلة .كام أهنا تعزز مهارات التفكري العليا من خالل جمموعة متنوعة
من أنواع األسئلة واملهام.
التفاعل  :تصمم الدروس بصورة تتيح فرصا متكررة للتفاعل واملناقشة املوسعة بني الدارسني
ومع املعلم؛ حتى يامرس الدارسون مهارات مهمة مثل التفصيل والتفاوض بشأن املعنى،
واإلقناع ،واالختالف ،والتقييم.
ٍ
كاف
جيمع املعلمون الدارسني لدعم املحتوى وأهداف اللغة ،وتوفري وقت انتظار
ّ
الستجاباهتم ،وتوضيح املفاهيم يف اللغة األوىل للدارس ،إذا كان ذلك ممكنًا وحسب احلاجة.
املامرسة والتطبيق  :تشمل الدروس املواد العملية ،والوسائل اليدوية ،و  /أو احلركة اجلسدية
ملامرسة حمتوى جديد.
خيطط املعلمون ألنشطة للدارسني؛ لتطبيق حمتواهم ومعرفتهم اللغوية من خالل مجيع املهارات
اللغوية (القراءة والكتابة واالستامع والتحدث).
تقديم الدروس :ينفذ املعلمون الدروس التي تدعم بوضوح املحتوى وأهداف اللغة مع اإليقاع
املناسب ،بينام يشارك الدارسون بنسبة  ٪90إىل  ٪100من فرتة التدريس ،وجيب أن حيصل مجيع
الدارسني عىل فرص ملامرسة املهارات اللغوية يف سياق املهام األكاديمية.
املراجعة والتقييم :يقدم املعلمون مراجعة شاملة للمفردات واملفاهيم األساسية ،ويقدمون
بانتظام مالحظات أكاديمية حمددة للدارسني ،وجيرون تقييم لفهم الدارسني ،وتعلمهم طوال
الدرس ،وجيب أن يقدم املعلمون طر ًقا متعددة للدارسني إلثبات فهمهم للمحتوى
وتطبيق اخلطوات السابقة عىل النحو التايل:
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اهلدف:
-

توظيف تكامل اللغة مع الثقافة.

املحتوى:
-

مشاهدة تقرير بالفيديو عن الطقس ،ووضع دائرة حول صور املالبس املناسبة
الرتدائها يف الفصول املختلفة ،أو املناسبات الدينية كصالة اجلمعة ،أو العيد( .تنشيط
اخللفية السابقة)

االتصال:
-

التعبري عن التناسب بني املالبس ،والفصول ،أو املناسبات الدينية (تفسريي).

-

مشاركة باألصدقاء فيام فعلوه خالل عطلة هناية األسبوع (شخيص).

-

إنشاء فيديو يرشح كيفية حتضري طعام من الثقافة العربية (عرض تقديمي).

-

استخدام (اهلياكل :املفردات واجلمل) للتعبري عن أسباب اختيارات املالبس
(شخيص).

الثقافات:
-

كيف تتشابه وختتلف احتفاالت رأس السنة يف ثقافتهم ويف الثقافة املستهدفة.

-

حتية أقراهنم بشكل مناسب عندما يزورون املجتمعات الثقافية املستهدفة.

االسرتاتيجية:
-

البحث عىل اإلنرتنت عن األزياء العربية.

-

السؤال واإلجابة.

-

التعبري عن الصور.
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يتطلب إعداد الدارسني الستخدام اللغة ألغراض العامل احلقيقي بطرق مناسبة ثقاف ًيا
حتديد املعلمون املهام التي سيحتاج الدارسون إىل تنفيذها من أجل العمل يف جمتمعات اللغة
املستهدفة .والطريقة األكثر فعالية للوصول إىل اللغة والثقافة واملحتوى هي من خالل استخدام
مواد أصلية ،تلك املصممة لألفراد الذين يتحدثون اللغة ،ويتشاركون الثقافة ووجهات نظرها
حول املحتوى .غال ًبا ما يتم استخدام مقاطع الفيديو أو الصوت أو الوسائط املطبوعة شبه
األصلية لضامن توفر كل اللغة والثقافة واملحتوى الرضوري لالستخدام الناجح للغة يف العامل
احلقيقي للتعلم.
كام يستخدم املعلمون جمموعة متنوعة من االسرتاتيجيات جلعل اللغة والثقافة
واملحتوى مفهو ًما متكامال:
-

اختيار املواد التعليمية بنا ًء عىل معرفة الدارسني السابقة.

-

إعداد الدارسني للتفسري من خالل إثارة اهتاممهم بموضوع الدرس

-

تقديم املفردات واملفاهيم األساسية للدارسني قبل تفاعلهم مع املواد.

-

يطلبون من الدارسني إجراء تنبؤات وتقديم دعم غري لغوي للمعنى ،والعمل مع
النصوص عدة مرات باستخدام مهام تفسريية خمتلفة تركز انتباههم عىل اللغة أو الثقافة
أو املحتوى .عىل سبيل املثال ،سيطلب املعلم من الطالب مشاهدة مقطع فيديو حقيقي
حول تناول وجبة اإلفطار مع العائلة بدون صوتُ .يطلب من الطالب بعد ذلك إجراء
تنبؤات حول اللغة (ماذا يقولون لتحية بعضهم البعض يف الصباح؟) ،والثقافة (ماذا
يأكلون؟ وكيف يأكلونه؟) واملحتوى (ما هو النظام الغذائي الصحي؟).

-

تقسيم النصوص إىل أجزاء أصغر ملساعدة الدارسني يف البحث عن األفكار الرئيسة
ثم البحث عن التفاصيل الداعمة؛ فالنصوص التي حتتوي عىل أحداث أو حمتوى
يمكن تقسيمها إىل أجزاء منطقية أسهل يف الفهم والتذكر.
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عندما يفهم الدارسون اللغة والثقافة واملحتوى املوجود يف املواد املستخدمة يف أثناء االتصال
التفسريي ،فإهنم حيتاجون إىل قدر كبري من املامرسة من أجل:
-

استخدام اللغة ومعرفة املحتوى واملعرفة واملهارات الثقافية حيتاج الدارسون إىل
للمشاركة يف مهام العامل احلقيقي.

-

اكتساب الكفاءة يف التواصل بني األشخاص ،حيتاج الدارسون إىل ممارسة تنفيذ مهام
العامل احلقيقي يف أماكن متعددة جتمع بني عنارص خمتلفة من اللغة والثقافة واملحتوى.
هلذا الغرض ،يمكن للمعلمني إعداد بعض اإلعدادات املوثوقة لألنشطة الشخصية

املختلفة .عىل سبيل املثال ،إحضار الفاكهة إىل الفصل الدرايس ومطالبة الدارسني بلعب األدوار
يف رشاء الفاكهة من البائعني .وهبذه الطريقة ،يمكن للدارسني تبادل املعلومات يف إعداد حماكاة؛
لتعلم استخدام اللغة ملعاجلة املحتوى بطرق مناسبة ثقاف ًيا.
تضمن إعادة تدوير العنارص التواصلية التي ستحدث يف تتويج املهام أن ينجح
الدارسون يف التواصل التلقائي بني األشخاص .وعندما يكتسب الدارسون الكفاءة يف
استخدام اللغة يف جمموعة متنوعة من اإلعدادات الثقافية األصيلة ،يدمج املعلمون اللغة
والثقافة واملحتوى يف عمليات حماكاة أكثر تطل ًبا أو مهام شخصية يف العامل احلقيقي.
عندما تتاح للدارسني فرصة للتدرب مع اآلخرين وتنفيذ عدد من املهام الشخصية
باستخدام ا للغة والثقافة واملحتوى ،فسيكون قد طوروا املهارات الالزمة لتنفيذ مهام العرض
يف العامل احلقيقي بوضوح ودقة كافيني ليتم فهمهم بنجاح.
يمكن أن تكون مهام العرض شفهية أو مكتوبة أو جتمع بني الكالم والكتابة .يمكن
للمعلمني أن يطلبوا من الدارسني تقديم أفراد أرسهم إىل الفصل باستخدام جمموعة من الصور
ومقاطع الفيديو أو املحادثات املسجلة والرسائل .من املهم عند إنشاء مهام عرضية تركيز انتباه
الدارس عىل السلوك املناسب ثقاف ًيا .يف مهام العرض التقديمي املكتوبة ،تكون القواعد مفيدة
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لتوجيه العديد من املسودات التي قد تكون رضورية إلنتاج نص واضح ودقيق يتواصل بشكل
فعال مع اجلمهور املستهدف.
عىل سبيل املثال :عندما يتعلم الطالب اليابانيون من املستوى املتوسط املبتدئ كيفية
التواصل حول األماكن يف املدينة (القاهرة) ،يوجههم املعلم الستكشاف املواد األصلية وإجراء
سلسلة من األنشطة التواصلية.
املوقف :تستعد أنت وزمالئك يف الفصل لزيارة بعض معامل القاهرة (األهرام ،والقلعة،
واملتحف الكبري).
املهام:


العالقات الشخصية :تبادل املعلومات والتعبري عن التفضيالت وطرح األسئلة
واإلجابة عليها حول موضوع اجتامعي.



(مهمة تفسريية) .افحص موق ًعا إلكرتون ًيا حكوم ًيا وموق ًعا إلكرتون ًيا سياح ًيا جتار ًيا
واحدً ا عىل األقل وحدد ثالثة أماكن حول املدينة هتمك أكثر ،وفيها يامرس الدارس
االستامع ،والقراءة ،والتفسري.



(مهمة شخصية) يف جمموعتك الصغرية ،توصل إىل إمجاع حول خط سري الرحلة،
وتوقيتها.



(مهمة العرض التقديمي) .اقرتح عىل زمالئك خريطة الرحلة.

اهلياكل :يمكن للطالب استخدام ما يناسبهم من املفردات والرتاكيب.
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أمثلة تطبيقية:
املثال األول:
املجال :علوم
اهلدف :تعرف صفات احليوانات.

املوضوع :احليوانات
املستوى :الثاين

اإلجراءات:
املفردات:

نشاط ( -15 )1دقيقة
 -لصق أوراق كبرية حول الغرفة بالعناوين التالية" :اسمي

أسد ،وفيل ،ودب ،وثعلب ،وقطة،

________" و "أنا أعيش يف __________" و "أنا آكل

وحوت.

________" و "أرتدي ______"

جلد ،وشعر ،وفراء.

و "أنا _____".

أليف ،ورشس.

 -تتجمع جمموعات صغرية من الدارسني حول صور وكتب

جيري ،ويعوم.

حليوانات خمتلفة (أسد ،وفيل ،ودب ،وثعلب ،وقطة،

احلشائش ،واألسامك ،واللحوم.

وحوت) .كل جمموعة منخرطة يف البحث للعثور عىل إجابات

الغابة ،والبحر ،وحديقة احليوانات.

لألسئلة:
أين يعيش (األسد)؟

املهارات:

ما أنواع الطعام التي يأكلها الفيل؟

التفكري:

ما نوع الغطاء الذي يمتلكه (احلوت)؟

اخلصائص ،والشكل ،وأين تعيش.

ما الكلمة األفضل لوصف (القطة)؟

اللغة :مفردات ومجل تعرب عن خصائص

يقود املناقشة دارس واحد يف كل جمموعة؛ وآخر هو تسجيل

احليوانات.

املقارنة بني

احليوانات:

املدرسة :التعاون مع الزمالء

قرارات املجموعة.
 -يف إحدى املجموعات

القراءة

اقرتح أحد الدارسني أن الفيل يعيش يف حديقة احليوانات .يوافق

وكتابتهام.

والكتابة:

قراءة

مجلتني،

آخر ،لكنه يريد أن يعرف يف أي بلد؟ إهنم يبحثون يف الكتب
واملجالت حتى يعثروا عىل خريطة توضح أين يعيش الفيل.

املواد املطلوبة

املسجل يكتب "الصني" عىل صفحتهم .لقد صادفوا صورة

نامذج للحيوانات
أفالم قصرية
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فيل يأكل احلشائش .قرروا كتابة احلشائش يف عمود "أنا آكل

صور

________" .لكن املناقشة احلقيقية تبدأ عندما حياولون

مواد القراءة  /الكتابة

العثور عىل كلمة واحدة لوصف القطة .إهنم يعرفون أن القطة

بطاقات تعليمية بأسامء احليوانات

أيضا أهنا يمكن أن تكون
تبدو "حمبوبة" ،لكنهم يعرفون ً
"رشسة" .اختارت جمموعة أخرى احلوت .إهنم يمألون

مواد املتابعة

املخطط املوجود عىل لوحة اإلعالنات ،مع ذكر منزل احلوت

جمالت هبا صور للحيوانات.

باسم "املحيط اهلندي وغطاء احليوان عىل أنه " اجللد ".
نشاط ( 10 )2دقائق
 بعد أن تكمل املجموعات عملها وتقدم نتائجها إىل الفصل،يبدأ املعلم مناقشة حول أوجه التشابه واالختالف بني هذه
احليوانات .تطرح أسئلة مثل "كيف تتشابه هذه احليوانات؟"
أخريا ،سألتهم :هل شاهدت هذه احليوانات يف احلقيقة؟
ً
خترب الدارسني أنه ستتاح هلم فرصة يف الفصول الدراسية املستقبلية
للتعرف عىل احليوانات األخرى (ليس فقط الثدييات ،ولكن
أيضا الطيور والزواحف واألسامك) التي تكاد تنقرض.
ً
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املثال الثاين:
املجال :علوم

اهلدف:

املوضوع :النبات

تعرف

أجزاء النبات ،وتسميتها.
املستوى :الثاين
اإلجراءات
نشاط ( 15دقيقة)

املفردات:

إحضار نبات منزيل.

اجلذور – الساق -األوراق – الزهرة –

يوضح املعلم" :انظر إىل هذا النبات اجلميل .إنه يف قدر .شاهد

الرتبية

أوراقها اخلرضاء .هذه زهرة .إنه عىل اجلذع ".

األسود – ألصفر – األخرض

يستمر يف اإلشارة إىل أجزاء النبات املختلفة التي يمكن رؤيتها:

نبات

الساق ،األوراق ،الزهرة.

فوق -حتت – أعىل – أسفل

استخدام كلامت املفردات األساسية ،عىل سبيل املثال "أرش إىل

إناء

األوراق".

املهارات:

ارسم صورة عىل لوح نبات له جذور.

التفكري :استنتاج الظروف املالئمة لنمو

ارشح أن اجلذور موجودة يف الرتبة املوجودة يف اإلناء.

النبات.

راجع أسامء أجزاء النبات باستخدام الصورة املوجودة عىل

اللغة :مفردات ومجل تعرب عن أجزاء

السبورة.

النبات.

دع الدارسني يلمسون النبات.

املدرسة :التعاون مع الزمالء

اطرح أسئلة حول النبات:

القراءة والكتابة :قراءة مجلتني ،وكتابتهام.

ما لون األوراق  /اجلذع؟

املواد املطلوبة

ما ملمس الورقة  /الساق؟ هل هو ناعم  /خشن؟

نبات بيتي

ماذا يوجد فوق  /حتت الرتاب؟"

أجزاء من نباتات حقيقية

تقييم
ق ّطع نبتة حقيقية ووضع األجزاء املختلفة داخل صندوق.

مواد القراءة  /الكتابة

اطلب من الدارسني اختيار أجزاء النبات وحتديدها.

بطاقات تعليمية بأسامء نباتات وأزهار
مواد املتابعة
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جمالت هبا صور للنباتات والزهو

نشاط دعم القراءة  /الكتابة  10( -دقائق)
رسام لنبتة بسيطة عىل السبورة ،وسم األجزاء املختلفة
ضع ً
ببطاقات تعليمية.
اقرأ الكلامت بصوت ٍ
عال أثناء تسمية األجزاء املختلفة.
انزع البطاقات التعليمية وضعها عىل املنضدة .اطلب من
الدارسني القدوم ووضع امللصقات عىل األجزاء املختلفة من
صورة النبات.
نشاط املتابعة
( 15دقيقة) اصطحب الدارسني للخارج ،واطلب منهم مجع
أجزاء خمتلفة من النباتات .اجعلهم يعودون إىل الفصل ويصنفون
اجلزء.

حسب
احتفظ ببعض األجزاء للدروس املستقبلية.

( 5دقائق) وزع املجالت واطلب من الدارسني قص صور
النباتات أو الزهور ولصقها عىل قطع من الورق.
اطلب من الدارسني تسمية أجزاء النباتات يف الصور.
حترك يف مجيع أنحاء الغرفة واسأل الدارسني" ،أرين ورقة شجر"
؛ ما لون الزهرة؟
( 5دقائق) أغنية" :أزهار صغرية"
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املثال الثالث:
نشاط  30( -دقيقة) متثيل األدوار:

مفردات

إنشاء متجر يف حجرة الدراسة .امنح كل دارس " 10دراهم"

امني املخزن

لينفقها .قل للدارسني" ،لديك  10دراهم واحد لتنفقها يف املتجر

عميل

اليوم .سأكون صاحب املتجر األول ".

كاتب التكلفة

اذهب إىل منطقة املتجر وقل" :املتجر مفتوح________ .

يتغريون

سيكون العميل األول .ادخل .______ ،ماذا تريد أن تشرتي

اهلياكل

اليوم؟ " اسمح للدارس باالختيار .جيب أن يقول الدارس" ،أود

 -WHأسئلة ورشوط من شأنه .ماذا تريد

رشاء _______ ".رد بقول" ،هذه هي األشياء اخلاصة بك.

أن تشرتي؟ ما مقدار التغيري الذي تريده؟

سيكون ذلك  10دراهم واحد ناقص أربعة دراهم يساوي ___

مهارات

درمها .هنا هو التغيري اخلاص بك .شكرا لقدومك إىل متجري ".

اللغة :اإلجابة  /طرح األسئلة ،باتباع

"الزبون" يصبح "أمني خمزن" (كاتب).

اإلرشادات

قم بالتناوب حتى تتاح للجميع الفرصة للمشاركة يف لعب

بني األشخاص :املشاركة يف نشاط

األدوار.

الفصل ،واالستامع

قدم معادالت الطرح حتى يتمكن الدارسون من نطق املسائل

التفكري :تصميم املشكالت املراد حلها

الرياضية بأنفسهم.

املواد املطلوبة

امنح الدارسني وقتًا للتعبري عام يرغبون يف "رشائه".

" 10درهم" لكل طالب ،بطاقات التغيري

تقييم

أو أموال اللعب ،عنارص خمتلفة مميزة

امنح الدارسني فواتري وبطاقات "الدراهم" التي حتمل عالمة 1

بأسعار املتجر.

إىل ( 25أو لعب املال) .اكتب عدة مسائل كالمية تتضمن طرح
مبالغ من  1.00درمها" .أرين وأخربين كم كنت ستبقى من

نشاط املتابعة

املال".

علم األطفال تقدير التغيري بالتقريب

نشاط دعم تعلم الرياضيات

ألقرب عرشة واجلمع،

يكتب كل دارس مسائل الرياضيات اخلاصة به لزمالئه يف

الواجب املنزيل

الفصل حللها باستخدام "الدراهم

ينسخ الدارسون مسائل طرح الكلامت،
وحيلوهنا.
 50درمها
ناقص
 23درمها
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للحصول عىل معلومات حول تقييم إنجاز الطالب ألهداف التعلم
معيار التكامل :التكامل مع التخصصات األخرى
يستكشف الدارسون العالقة بني اللغة واملحتوى يف الفصل الدرايس.
يبني املعلمون القدرات لتطوير استخدام الدارسني للغة اهلدف للوصول إىل املعلومات،
واكتساب املعرفة عرب التخصصات.


سيحددون اسرتاتيجيات لدعم الدراسة متعددة التخصصات وتطوير الكفاءة العاملية
للدارسني.



يدعم املعلمون إقا مة عالقات تعاونية مع الزمالء عرب جماالت املحتوى بإجراء
اتصاالت ذات مغزى بني التخصصات األكاديمية التي يمكن أن متتد إىل ما هو أبعد
من تقديم املفردات واملفاهيم األساسية املتعلقة باملحتوى.



باإلضافة إىل اتساع نطاق املواد ،يمكن للتكامل متعدد التخصصات أن خيلق بيئة
تشجع التعلم األعمق ،وحتفز الدارسني عىل االعتامد عىل مهاراهتم ومعرفتهم يف
جماالت متعددة من املناهج الدراسية للمشاركة بشكل كامل يف تطوير تواصل وثقايف
أكرب من أي وقت مىض يف اللغة اهلدف .تعزز فرصهم يف توظيف مهارات القرن
احلادي والعرشين مثل التفكري النقدي واإلبداع من خالل األنشطة واملشاريع متعددة
التخصصات.



يتم تقديم االتصاالت متعددة التخصصات



يعمل املعلمون يف رشاكة لزيادة وعيهم بمعايري املحتوى وأطر املناهج التي تدعم
حتصيل الدارسني يف جماالت املحتوى التي يعملون عىل دجمها؛ مما يتيح فرصا أفضل
للتواصل عرب التخصصات.
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التوصيات
يتيح هذا املدخل أن يبني الدارس معرفته بالتخصصات األخرى ويعززها ،ويوسعها باستخدام
اللغة العربية؛ لتطوير التفكري النقدي وحل املشكالت من أجل العمل يف مواقف العامل احلقيقي
واألوضاع األكاديمية والوظيفية.
عندما يستخدم مدرسو اللغة مواد أصلية غنية لغو ًيا وثقاف ًيا ،فإهنم قادرون عىل إرشاك
الدارسني يف حمتوى التعلم يف أثناء استخدام اللغة اهلدف لتقديم املفردات واملفاهيم والرتاكيب
اللغوية املناسبة واملنتجات واملامرسات ووجهات النظر الثقافية يف السياق.
تسمح املواد األصلية ثقاف ًيا للدارسني من مجيع املستويات الدراسية باكتساب معرفة املحتوى،
وتبادل األفكار ،وتقديم املعلومات التي تطور كفاءهتم اللغوية والثقافية.
يستخدم املعلمون اللغة اهلدف لبناء املعرفة األكاديمية وتعزيزها وتوسيعها عرب املواد املتعددة
التي يتم تدريسها يف كل مستوى صف؛ هبدف هو أن تطوير الكفاءة اللغوية والثقافية يف اللغة
العربية من خالل توظيفها؛ الكتساب معرفة املحتوى عرب التخصصات األكاديمية.
ملعاجلة مجيع نتائج معايري ،يدمج املعلمون الثقافة من خالل التعليامت ،باستخدام مواد أصلية
بشكل أسايس.
يتيح املدخل فرصا كي تتنوع املهام ،مثل:


أذكر أبرز االحتفاالت الدينية اإلسالمية.



ماذا يفعل املسلمون يف كل مناسبة (رمضان -عيد الفطر -عيد األضحى)؟



أكمل :الشهور اهلجرية هي:



صنف املناسبات الدينية وفق ارتباطها بأركان اإلسالم.



بم تويص زمالئك للمحافظة عىل آداب املناسبات الدينية؟
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